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CONJUNTURA ECONÔMICACONJUNTURA ECONÔMICA



Todas as projeções 
econômicas realizadas por 
entidades burguesas até o 
presente momento apontam 
para continuidade da 
desaceleração da economia 
mundial.

O que mudou é que, agora, a 
crise mundial atinge o 
crescimento dos países 
pobres e semicoloniais, dito 
“emergentes”, como China, 
Brasil, Rússia, Índia e 
África do Sul.

ECONOMIA MUNDIAL CONTINUA A ECONOMIA MUNDIAL CONTINUA A 
DESACELERARDESACELERAR



Com a mudança do cenário internacional o crescimento econômico 
brasileiro sob o governo Dilma já equivale a metade do governo Lula. 

Projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2015 é de -3,5.

INDICADORES DA ECONOMIA BRASILEIRAINDICADORES DA ECONOMIA BRASILEIRA



BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA É BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA É 
NEGATIVA DESDE 2014NEGATIVA DESDE 2014

Após 13 anos com grande superavit nas trocas internacionais, pela 
primeira vez o Brasil está a com deficit na balança comercial.

A crise europeia diminuiu a demanda por produtos brasileiros.



INFLAÇÃOINFLAÇÃO

A inflação cresce cada vez mais no pais. A inflação acumulada em 2015 
foi a maior desde 2002, ultrapassando os 10%. 

A classe trabalhadora é que paga diretamente os custos da inflação.



INFLAÇÃOINFLAÇÃO

A inflação segundo o INPC, acumulado em 2015, atinge 11,27%. Este 
valor é quase o dobro de 2014, quando a inflação foi de 6,22%.



TAXA DE DESEMPREGOTAXA DE DESEMPREGO

Taxa de desemprego beira os 9%, o que significa alguns milhões de postos 
de trabalho a menos. 



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

A crise econômica é real. As demissões em massa na 
indústria, no setor minerário entre outros devem impactar 

todos demais setores de serviços, inclusive a saúde.

O principal ponto a ser destacado nesse cenário é a 
manutenção dos direitos e o reajuste salarial, já que a 

inflação acumulada de 2015 supera os 11%.



SAÚDE  NO BRASILSAÚDE  NO BRASIL



O Brasil apresentou em 2011 um dos menores gastos públicos 
(Federal, Estadual e Municipal) com a saúde em relação ao 

percentual do PIB (4,1%), quando comparado aos países da OCDE, 
em que a média de gasto público na saúde é de 7,6%.

GASTO PÚBLICO EM SAÚDEGASTO PÚBLICO EM SAÚDE
SEGUNDO PERCENTUAL DO PIB EM 2011SEGUNDO PERCENTUAL DO PIB EM 2011

Elaboração: ANAHP



A despesa per capita pública com saúde também segue a mesma 
lógica, com um gasto anual de saúde de apenas 474 dólares.

GASTO PÚBLICO EM SAÚDEGASTO PÚBLICO EM SAÚDE
PER CAPITAPER CAPITA

Elaboração: ANAHP



Entre os mais de 450 mil leitos de internação do país, 64% estão 
em instituições privadas, sendo que 57% dessa infraestrutura é 

disponibilizada ao setor público. Dessa forma, os reduzidos 
recursos públicos são usados para financiar a saúde privada.

LEITOS HOSPITALARES 2012LEITOS HOSPITALARES 2012
PÚBLICO VERSUS PRIVADOPÚBLICO VERSUS PRIVADO

Elaboração: ANAHP



Dos 245 mil estabelecimentos de saúde no Brasil, 73% são 
privados. Os poucos investimentos na saúde pública transforma os 

serviços de saúde privada altamente lucrativos. 

TOTAL DE TRABALHADORESTOTAL DE TRABALHADORES
PÚBLICO VERSUS PRIVADOPÚBLICO VERSUS PRIVADO

Elaboração: ANAHP



O número de beneficiários de planos privados de saúde é crescente, chegando, 
segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a mais de 50 

milhões ao final de 2013, com crescimento médio anual de 3,6% nos últimos cinco 
anos. Além disso, não podemos deixar de levar em consideração que os hospitais 
privados correspondem a 64% dos leitos disponíveis no país e mais de 57% desses 

leitos privados atendem ao setor público de saúde.

TOTAL DE INVESTIMENTOTOTAL DE INVESTIMENTO
PÚBLICO VERSUS PRIVADOPÚBLICO VERSUS PRIVADO

Elaboração: ANAHP



Os poucos investimentos públicos na saúde faz desse setor um dos 
mercados mais lucrativos do mundo. O Brasil é o oitavo maior 

mercado de saúde do mundo.

MERCADO DE SAÚDE PRIVADA NO BRASILMERCADO DE SAÚDE PRIVADA NO BRASIL

Elaboração: ANAHP



O mercado de saúde, no entanto, não foi afetado pela crise. Foram 
gerados 105,7 mil empregos formais em 2014, com aumento de 13,5% 
em relação a 2013. Desta forma, o setor de saúde foi responsável por 

27% dos empregos gerados no Brasil no ano.

IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA AINDA É IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA AINDA É 
PEQUENO NO SETOR DA SAÚDEPEQUENO NO SETOR DA SAÚDE

Elaboração: ANAHP



O Brasil é um país de transição urbana recente. Por isso, sua 
população economicamente ativa é muito alta se comparada com outros 
países. A tendência é um envelhecimento cada vez mais acelerado da 
população e um aumento das necessidades de gastos com a saúde.

SAÚDE: UMA MINA DE OURO PARA OS SAÚDE: UMA MINA DE OURO PARA OS 
CAPITALISTASCAPITALISTAS

Elaboração: ANAHP



Em 2014, o número de beneficiários em planos de assistência médico-
hospitalares atingiu a marca de 50,8 milhões, o que representa  um 
acréscimo de 1,2 milhão de novos vínculos entre dezembro de 2013 e 

2014.

SAÚDE: UMA MINA DE OURO PARA OS SAÚDE: UMA MINA DE OURO PARA OS 
CAPITALISTASCAPITALISTAS

Elaboração: ANAHP



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

A crise econômica já manifesta seus impactos na saúde, no 
entanto, este setor é de longe um dos menos afetados pelo 
atual cenário. Isto fica claro quando constatamos que foi o 

setor econômico que mais contratou em 2014.

Outro aspecto é o “envelhecimento” da população brasileira, 
que torna o setor cada vez mais lucrativo. Trata-se do 

oitavo maior mercado de saúde do mundo, ao mesmo tempo, 
que o Brasil tem um dos piores índices de investimento 

público na saúde. COINCIDÊNCIA?



UNIMED-BHUNIMED-BH



DADOS GERAIS DA UNIMED-BHDADOS GERAIS DA UNIMED-BH

Presente em 34 municípios da região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Médicos: 5.593

Trabalhadores diretos: 3.945, 757 trabalhadores 
terceirizados e 119 estagiários. As mulheres correspondem 
a 75% dos empregados e a 85% dos estagiários.

Clientes: 1,27 milhões de pessoas.



RECEITA LÍQUIDARECEITA LÍQUIDA

A receita líquida da UNIMED-BH cresceu 30% entre 2011 e 2014, 
atingindo em 2014, 2,5 bilhões de reais. Segundo a revista valor, 
este número corresponde à quarta maior arrecadação de planos de 

saúde no Brasil. 
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LUCRO BRUTOLUCRO BRUTO

Apesar de uma leve queda em 2013 em relação à 2014, de 2011 a 
2014 o lucro bruto da UNIMED-BH cresceu 55%. Um crescimento 
extraordinário para períodos de crise. São quase meio bilhão de 

reais de lucro bruto.
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LUCRO LÍQUIDOLUCRO LÍQUIDO

Em um momento que várias empresas brasileiras amargam prejuízo líquido, 
com a desvalorização do real e a crise econômica, a UNIMED-MG mantêm 
patamares continuados de lucro líquido, Entre 2012 e 2014 este valor foi 

sempre superior à 100 milhões de reais.
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES

Apesar de uma leve queda no lucro bruto e líquido em 2014, 
a UNIMED-BH possui uma margem estável e considerável de 

lucratividade. 

Sua receita líquida em 2014 é a quarta maior entre todos os 
planos de saúde do Brasil.



HOSPITAL MATER DEIHOSPITAL MATER DEI



RECEITA LÍQUIDARECEITA LÍQUIDA

A receita líquida do hospital Mater Dei cresceu sem parar entre 2011e 
2014. Nesse período o crescimento da resceita foi de 46%, superando, pela 

primeira vez, os 300 milhões de reais.
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LUCRO BRUTOLUCRO BRUTO

O lucro bruto também teve crescimento continuado no hospital Mater Dei, 
superando em 2013 a casa dos 100 milhões de reais, com crescimento de 

33% nos quatro anos analisados.
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LUCRO LÍQUIDOLUCRO LÍQUIDO

Seguindo a tendência da receita e lucro bruto, o lucro líquido 
mantêm um patamar elevado, na faixa dos 50 milhões de reais.
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GASTO COM SALÁRIOS E ENCARGOSGASTO COM SALÁRIOS E ENCARGOS

Diferentemente das receitas e dos lucros, o gasto do hospital Mater Dei 
com salários e encargos sociais está relativamente estagnado. Chegou a cair 
em 2013 em relação à 2012 e, nos quatro anos analisados, não apresenta 

uma tendência de crescimento.
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RECEITA VERSUS GASTOSRECEITA VERSUS GASTOS

Este quadro fica mais claro no gráfico acima. Os custos com salários e 
encargos de todos seus funcionários é representado na linha verde, acima 
indicada. Os gastos com salários é cerca de 5 vezes menor que o lucro 

líquido e 10 vezes menor que o lucro bruto.

ISTO SIGNIFICA QUE PARA CADA HORA TRABALHADA PARA PAGAR 
SEU SALÁRIO, OUTRAS 10 SÃO TRABALHADAS GRATUITAMENTE PARA 

OS PROPRIETÁRIOS DO HOSPITAL.
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES

Até 2014 não existe crise alguma no Hospital Mater Dei. 
Seus índices de receita, lucro são estáveis. Exceto o gasto 

com força de trabalho.

A taxa de exploração do trabalhador é muito alta. A 
empresa tem um lucro bruto 10 vezes superior ao que gasta 

com todos os trabalhadores da empresa.



GRUPO SANTA CASA BHGRUPO SANTA CASA BH



FATURAMENTO GLOBALFATURAMENTO GLOBAL

No grupo Santa Casa o faturamento também cresceu sem parar no 
últimos 5 anos. Nos 5 anos que vão de 2010 à 2014, o crescimento 

do faturamento foi de 82%. Mais ainda. A maior parte desse 
crescimento foi no último ano analisado, entre 2013 e 2014, 
quando o faturamento cresceu cerca de 80 milhões de reais. 



RECEITA POR TRABALHADORRECEITA POR TRABALHADOR

Não sem razão a receita por trabalhador, isto é, o grau de 
exploração do trabalho, foi maior justamente em 2014, quando 

equivale à 77 mil reais. Além desse valor ter crescido a cada ano.



ATENDIMENTOS REALIZADOSATENDIMENTOS REALIZADOS

A tendência de se 
explorar cada vez mais 
o trabalhador pode ser 
verificada nos gráficos 
ao lado. Nos últimos 

três anos o número de 
atendimentos realizados 
e o número de exames 
ficou relativamente 
estagnado. Mesmo 

assim, o faturamento 
cresceu sem parar.

Existem apenas duas 
explicações para isso. 
Encarecimento dos 

serviços e aumento da 
intensidade do trabalho.



NÚMERO DE TRABALHADORESNÚMERO DE TRABALHADORES

O aumento da intensidade de trabalho pode ser verificada pelo 
número de trabalhadores, que ficou relativamente estagnado. Este 
número caiu entre 2011 e 2013. Enquanto o faturamento cresceu 

55% nesse período, o número de trabalhadores cresceu apenas 3%.
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES

A crise econômica ainda não se manifesta de forma considerável no 
setor da saúde, pelo menos até 2014. 

Os grupos econômicos analisados não estão em recessão, possuindo, 
inclusive, taxas estáveis de crescimento.

Como sempre, a patronal quer cobrar a crise dos trabalhadores. 
Sua verdadeira intenção é usar a crise para aumentar a exploração 

dos trabalhadores. 

A situação da classe trabalhadora não se soluciona pelos índices 
econômicos, que representam apenas o maior ou menor 

enriquecimento do patrão. É necessário mobilizar e lutar contra os 
ataques da patronal.
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